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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   مفاتيح طلب العلم

  عبد الكريم الخضير /الشيخ
  

  .، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين
  :أما بعد

اً ممـا لعلـه أن   لنتدارس شيئنجتمع  ففي هذه الليلة المباركة، وفي هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت اهللا
  .ينفعنا في طريقنا ومشوارنا الطويل في طلب العلم

وحكم بجودتها ولما يسمعها، تصورها بعد، حكم على أمور لم ي -حفظه اهللا-وأخونا الشيخ المقدم الشيخ علي 
  .وهذا إحسان ظنٍ منه، أرجو أن أكون عند حسن ظنه

في التعليم، حيث بذل عمره في تحصيل العلـم  ددين وهذا المكان الطيب المبارك يحمل اسم علم يعد من المج
ابن صالح العثيمين الذي سمي باسمه هذا المسجد،  -رحمة اهللا عليه-ب، فالشيخ محمد وبسطه للطالوتعليمه، 

كثير من طـالب العلـم    ،وسهل العلم لطالبيه ،نه ذلل العلم لسالكيه ولطالبيه، ذلل الطريق لسالكيهفي تقديري أ
 بطريقته وأسـلوبه  -رحمة اهللا عليه- ذهللالمستقنع حتى  زادك بكتيجرؤون على قراءة بعض ال المتوسطين ال

  . وبسطه وإيضاحه
  ال يتم إال بعد تصور صحيح دقيق، ، فالتصوير الصحيح الدقيق الواضح البينمن فراغ ومثل هذا ال يتأتى

ففي هـذا المكـان الطيـب    وجهها، جهها ال يستطيع أن يصورها لغيره على الذي ال يتصور المسائل على و
من غيرنا الشيء الكثير في هذا البـاب، ومـا   لنبين لهم، وقد سمعوا المبارك نجتمع مع ثلة من طالب العلم، 

في مناسبات متعددة، وأشرطة مدلولة، لكن  ههو شيء مكرر مما سمعوه من غيرنا، وبعضه ألقينانقوله إال ما 
  .ممن اإلخوان من لم يسمع مثل هذا الكال

  :مفاتيح العلمتعريف 
، وبدونها تقال بالياء ،المساند والمسانيد والمراسل والمراسيلك، جمع مفتاح -كما هو معلوم- المفاتيح والمفاتح

 وأمنتهى الجموع، بالياء وبدونها، والذي في القرآن من ذلـك باليـاء   وهي عند أهل العربية يسمونها صيغة 
، وهـو  غائس -كما فعل اإلخوان-بالياء  على كل حال الجمع ]سورة األنعـام ) ٥٩([ }وعنده مفَاتح{ ؟بدون الياء

والمفتاح هو وسيلة الوصول إلى الشيء، فالذي يريد الدخول إلى المكـان المحكـم    ،، وهو جمع مفتاحالشائع
مـن   وأطلق على المفتاح المعنـوي ، الجيوبالذي في  وسحسالمواألصل فيه ، المغلق بدون مفتاح لن يدخل

ال "مفتاح يملكه اإلنسان مفتاح الجنـة  وأعظم  ،همبعضوليس مجاز كما يقول باب الحقيقة الشرعية والعرفية، 
فإذا جاء اإلنسـان بمفتـاح   مفتاح ال بد له من أسنان، ال لكنهذا هو المفتاح الذي يدخل به الجنة،  ،"إله إال اهللا

   .ادالطرق الموصلة إلى المرفاتيح والمفاتح هي فالم، ليس له أسنان لن يدخل؛ ألنه لن يفتح ولن ينفع
م، وليس مـراداً هنـا،   ، وهذا هو المقصود، كما أنه يطلق قسيماً للظن والشك والوهالجهلإلزاء يطلق والعلم 

   .إنما يريد هنا ما يقابل الجهل
  :فضل العلم
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) ١١([ }منُوا منكُم والَّذين ُأوتُوا الْعلْم درجـات يرفَعِ اللَّه الَّذين آ{دنيا واآلخرة منزلة في ال ةرفع، ةرفع والعلم
 ، يطلـب رفعتهـا بـالعلم   الضعةويرفع عنها  ،يطلب لنفسه الرفعة، وكل واحد ضعةوالجهل  ]سورة المجادلـة 

  .تحصيل العلموالجد واالجتهاد في  وهذا الوصف الذميم بالمثابرة ،الضعةويرفع عنها هذه 
  :مفاتيح العلم

وهذه يتفـاوت فيهـا    ،مفاتح غريزيةالتي ليس لإلنسان فيها يد،  فاتح الغريزية، منها المله مفاتح ومفاتيحالعلم 
والحفظ، هم متفاوتون في هذين الوصفين، وال بد من الفهم والحفـظ لتحصـيل   ، كالفهم وال اعتراض الناس،

  .العلم الشرعي
بحيـث   ))من يريد اهللا به خيراً يفقهه في الدين(( د منهظ وحده ال يكفي، الفهم ال بوالحففالفهم وحده ال يكفي، 

 }يفْقَهـوا قَـوِلي  {ي الفقه الفهم، ف، وهذا هو األصل مراده -عليه الصالة والسالم-يفهم عن اهللا وعن رسوله 
ـ بد من الحفظ، العلم الشرعي ال يقوم، كما أنه ال إذاً ال بد من الفه يعني يفهموه، ]سورة طـه) ٢٨([ ى م إال عل

، كيف قال رسوله ،قال اهللا :العلمعمه على الفهم دون الحفظ، من يعتمد على حد ز ويغالط نفسه ويكابر حفظ،
  . !؟يفهم كالم اهللا ولما يحفظه

من أعطـاه اهللا   ة من الفعل،بما حصوله بالفعل، وإلى ما حصوله بالقوة القرينعم أهل العلم يقسمون العلم إلى 
، بأن تكون النصوص في ذهنه، بحيث يعتمد عليهـا  فعلال بد أن يكون عالماً بال ومنحه هذه الخصلة ةحافظال

ه الحافظة يكون من القسم الثاني وهو العالم أو الفقيه كمـا يقولـون   فعس، ومن ال تاعتماداً كلياً ويستنبط منها
ـ  با ده ويسـتفرغ  لقوة القريبة من الفعل، يعني يحرص على فهم كالم أهل العلم ويحفظ ما يستطيع، يبـذل جه

  ........وسعه على حفظ ما يستطيع، والذي ال يستطيع ال
  :العلم حفظ وفهم

يصدق فيه ما يردده بعض الناس من قولهم إلزاء  فال علم بدون فهم؛ ألن االعتماد على الحفظ وحده دون فهم
ظ هـذا الكتـاب وال   من هذا الكتاب، وهذا يحفيعني كون البلد فيها نسخ كثيرة نسخة، البلد زاد في  :من يحفظ

وقـد   الحفظ،التقليل من شأن ومنشأها سببه  هذا بمثابة زيادة نسخة، وهذه العبارة وإن كان أصلها يعاني فهمه
أن  قبل نصف قرن من الزمان الدعايات ضد الحفظ، حتى قال قائلهم ممن يزعم أنه يعاني تربية الجيـل  اراج

مع ضعف في حافظته أو  علم ومن يفتيمن ينتم سمعتم ورأيتم وأال علم إال بحفظ،  :، وأقولالحفظ يبلد الذهن
قـال  و ،على رأسها النصوص، قال اهللاوالعلوم سمعتم ما ال يعجبكم، بخالف من حفظ  عدم عنايةً منه بالحفظ

  .رسوله
من الحفظ، مثل هـذا يتخـبط    نصيب ، أما الذي ليس له-جل وعال-من اهللا  نور نصوص علىفالذي يفتي بال

يما إذا كان السامع طالب علـم؟  يمضي الوقت، لكن هل يقنع السامع، ال س ، وباألساليب اإلنشائيةالًوشما اًيمين
  .والساحة مملوءة من أمثال هؤالء ال،

وله حفـظٌ ورصـيد مـن الحفـظ مـن       ،بالعلم من أبوابهبالفقه اية بين أن تسمع كالم عالم له عنيعني فرق 
ن شاسع بـي  البون، يوضح به النصوص يما من أقوال سلف األمة فيمانصوص ومن أقول أهل العلم، وال سال

ال يكفي الحفظ وحده، وال يكفي الفهم وحده، ولـو   وال بد من الفهم، هذا وبين من ال يحفظ، فال بد من الحفظ
مـن  عدون من أذكياء العالم، وهـم فـي أسـواقهم    ممن ي لرأينا من عوام المسلمين كان الفهم كافياً دون حفظ
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ومـع ذلـك ال    ،، وهم يسمعون العلم، يسمعون الخطب، يسمعون الدرس في المسـاجد رأيناهم علماء، باعةال
  .يدركون شيئاً من العلم، وهم على جانب كبير من الفهم

فإذ حفظ طالب العلم ما يريد حفظه من نصوص الكتاب والسنة  ،هي الفهم والحفظ المفاتيح الغريزيةفعلى هذا 
وكل منهمـا يعـين   حرص على فهم واحد، المعروفة عندهم في كافة العلوم،  من المتون ومن أقوال العلماء،

  .على صاحبه، فالفهم يعين على الحفظ، والحفظ يعين على الفهم
  كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟

 كانت حافظته تسعفه لحفـظ  فإذاوأعرف بحافظته قوةً وضعفاً، يحدد القدر المراد حفظه، وهو أعرف بنفسه، 
فمـن الطـالب   في العلم،  فليتقصدق حافظته، وإذا كانت ضعيفة هروإذا كانت متوسطة فال يفليستكثر، الكثير 

يها حديثاً واحداً، ومنهم من يستطيع أن ويضيف إلإال آية أو آيتين أو ثالث،  من ال يستطيع أن يحفظ في اليوم
  .حديث من القرآن، ويستطيع أن يحفظ مائةيحفظ في اليوم الواحد جزء 

 ........يقول والـدهم والثاني في الحادية عشرة،  ،أحدهما في العاشرة -شقيقانهما -وقد رأيتُ بنفسي طفلين 
اً يحفظان خمسين ييوم ،وحفظا الصحيحين باألسانيد، واآلن هما بصدد حفظ أبي داود والترمذي ،حفظا القرآن

هذه الحافظة التي تسـعف،  ، اترمذي بأسانيدهحديث من سنن أبي داود بأسانيدها، وخمسين حديث من سنن ال
الَ يكَلِّـفُ اللّـه   {واآلية، يرددها حتى يمسي، وإذا أصبح بدأ من جديد، حفظ وبعض طالب العلم يعانون في 

والدأب على الطلـب مـن   ، مثل هذا يعود بالحرص ومثل هذا ال ييأس ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }نَفْسا ِإالَّ وسعها
من سلك ((: -عليه الصالة والسالم-ومثل هذا لو لم يحصل علماً البتة يكفيه أن يندرج في قوله  ،غير انقطاع

  .))طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقاً إلى الجنة
موجود في حلقات التحفيظ منذ وقد زاملنا بعض كبار السن ممن هو في الثمانين من العمر وهم يطلبون العلم، 

سـألهم  -ا الحديث، وإال إذا نوقشـوا أو سـئلوا   في هذ اجدربركة ولالن ين سنة، إنما هو مجردستين أو سبع
هذا يكفي مثل  ؟إلى الجنة يسهل اهللا طريقهال ييأس، أال يكفي اإلنسان أن ال شيء، ومثل هذا إذا بهم ف -الشيخ

   .هذا، وال شك أن مثل هذا جهاد
، ، وإذا كانت الحافظة تسعفه فال يخلط معه غيـره -جل وعال-اهللا  فإذا أراد طالب العلم أن يحفظ فليبدأ بكتاب

كر في ستين يوم اآلن، لكن من الشـيوخ  يذإذا كان يستطيع أن يحفظ القرآن في ثالثة أشهر كما فعل بعضهم، 
ستة أشهر، ومن حفظ خالل سنة، لكن إذا كـان  المعروفين من حفظ خالل ثالثة أشهر، منهم من حفظ خالل 

أشهر، فمثل هـذا ال  حفظ القرآن من غير خلط، ثالثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة يتمكن من 
  .القرآن ليضمن حفظ يخلط معه غيره،

ون بحفظ القرآن وال يخلطونه بغيـره،  ، أنهم يبدأالتي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته .........وهذه طريقة
أدخل العلوم األخرى مع حفظ القرآن، ثم طال بـه  ب العلم ممن ليضمنوا حفظ القرآن، وكم من واحد من طال

ضمن طالب العلم حفظ القرآن قد يئس فيه من حفظ القرآن، فإذا  حدت في حفظ القرآن إلى أن وصل إلى الوق
سـها، والسـنة   أصل العلوم وأسا له في تحصيل كل علم شرعي؛ ألنه معين سهل عليه ما عداه، وحفظ القرآن

  .ن لهإنما هي بيا
  :اختيار الوقت والمكان المناسب للحفظ
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ده حتـى يحفظـه،   يـرد هذا المقدار حتى يحفظـه،  ردد إذا حدد القدر الذي يستطيعه خمس آيات عشر آيات 
ليس بفسيح، مكان مغلق، صغير مغلق؛ لئال يتشتت الذهن، وإذا كان فـي  وليحرص أن يكون في مكانٍ مغلق، 
ومـن أنسـب   وليحرص على الوقت المناسب للحفـظ،  كالمسجد ويحفظ، مكان كبير فليذهب إلى زاوية منه 

  .وقت هدوءفإن لم يستطع فبعد صالة الفجر ليس ببعيد، األوقات للحفظ ما قبل صالة الفجر، 
يزيد حفظه في بعض الناس من حرصه يأخذ معه ما ، الوقت المناسب والمكان المناسب للحفظ مهم جداً :أقول

ب إلى المستشفى وينتظر دوره، أو ذاهب إلى أي مكان يحاول حفظه، هـذا ضـياع   ذاههو أماكن االنتظار، 
وينبغي ال ينال براحة الجسم،  أوالً هذا العلم عزيز، لو استغله في غير ذلك؛ ألن مثل هذه األماكن وقت حقيقةً

علوم التي هـي  وقت االنتظار مثل هذا يكون لل أن يفرض له من سنام الوقت، أما مثل الوقت الذي أشرنا إليه
ـ   وغيرها والذكريات والرحالت مثل كتب األدب والتواريخ أقرب لالستجمام،  ت، وهذه فيها علـم، لكـن ليس

  .الفهم يحتاج إلى مكان فيه سعة على تحصيل العلم الشرعي،بمثابة العلم الشرعي، وما يعين 
  كيف يحفظ الطالب؟

اختبـار   ؟لغد ينظر في المقدار هل هو قليل وإال كثيرمن ا إذا حفظ القدر المحدد هذا اليوم وكرره حتى يحفظه
يالً زاد، يعيد ما حفظه باألمس خمس مرات قبـل أن يبـدأ بحصـة    أول يوم، فإن كان كثيراً قلل، وإن كان قل

وقد تكون أقل وقـد تكـون    ،أكثر مما حفظه باألمسوقد تكون  ،اليوم، فإذا ضمن أنه حفظه بدأ بحصة اليوم
  .ى الطريقة السابقةة، فيحفظها علمساوي

خمس مـرات،  الثاني  فإذا كان في اليوم الثالث يعيد ما حفظه في اليوم األول أربع مرات، وما حفظه في اليوم
وفي اليوم الرابع يعيد ما حفظه في اليوم األول ثالث مـرات   حفظ النصيب الثالث لليوم الثالث، ثم يشرع في

مجربـة،   وهذه طريقةوهكذا،  اتفي اليوم الثالث خمس مرحفظه وما حفظه في اليوم الثاني أربع مرات، وما 
  .وطبقت ووجدت نافعة ،وقد ذكرها بعض المتقدمين

على العلم وما  بعض الناس يسمع الحثوتكليف الحافظة فوق ما تطيق،  ،لكن فليحذر طالب العلم من االندفاع
 ؟ما أحفظ جزء ت لماذايات عشر آياليش أحفظ خمس آوقول العلماء من النصوص ثم يندفع، جاء في فضله، 

ورقـة أو  مثالً إذا حفظ ملل واليأس إلى قلبه؛ ألنه ب اليترك، يدأن هناك من يحفظ الجزء، ثم بعد ذلك يسمع 
ويعيد وال يستطيع أن يعيد، ثـم   ، ما عنده شيء، ثم يكرر..........وجد من الغد ال تتحمل ةفظاحالوورقتين 

المنبـت الـذي ال   هذا مثله مثـل  وثم يدب اليأس، ثم يقعد شهر ما سوى شيء،  كذلك، وهكذا في اليوم الثالث
دار كبير، ثم من الغد يثقـل  ظهراً أبقى وال أرضاً قطع، كثير من الطالب يأتي متحمس ويحفظ في أول يوم مق

سـورة  ) ٥([ }لًا ثَقيلًاِإنَّا سنُلْقي علَيك قَو{القرآن  -جل وعال-وقد وصف اهللا في طبعه ثقيل، عليه؛ ألن العلم 
 يعني هـل يسـتوي  ألنه موصل إلى الجنة، والجنة حفت بالمكاره، والعلم كله ثقيل على النفس؛ لماذا؟  ]المزمل
طالب مبتدئ يعاني حفظ مـتن مـن    هل يستوي العلم، حبما شرب قلبه  طالب مبتدئ، طالب علم مبتدئهذا 

في استراحة وأنـس مـع    ،شاب مثله في السن والظروف وبين آخروقد يكون في عبارتها صعوبة،  ،المتون
فاكهة المجالس من الكالم في أعراض الناس، مما حفت ما يسمونه ب ليزاوإخوانه وأصدقائه، فضالً عن كونه 

، الحمـل سوف نعاني من ثقل  نا في أول األمروطن أنفسنا أنفنأتي على يقين ون ،النفوسبه النار، وخفف على 
يقبل بسـرعة   العلم بعدين، ،اليوم ربيع نزهة ،ربيع اليوم واهللاى خبر تركه، ا لوح له بأدنوتجد بعض الناس إذ
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جـل  -مـن مرضـات اهللا   وما يوصله هذا العلـم  ألنه يدرك ما وراء هذا التحصيل،  بعضهمو بعض الناس،
   ........، ومنازله العليا ماوجناته -وعال
على شدائد التحصيل، ثم بعد ذلك إذا تجاوز  وأطرهاالنفس،  من جهاد ،ال بد في أول األمر من الجهاد :فنقول

جميع الوقـت   فيستغرق يبشر باإلعانة والتوفيق بحيث يأتي عليه يوم من األيام مرحلة المجاهدة ،هذه المرحلة
  .والتحصيل إال ما كان من وقت عبادة أو أكل أو نوم بالعلم

فنـزل إلـى    ،ليلة الـزواج  يه آية فنزل إلى مكتبتهلت علأشكفي ليلة زواجه  -ما أدركناه-وشيخٌ من شيوخنا 
 يصعب على طالب العلم أن يمسك كتاب ويقـرأ  ، وهذا مجرب،المكتبة ومن تفسير إلى تفسير حتى أذن الفجر

غير الحفظ، في اليوم الثاني يقـرأ يزيـد   قراءة  ؟ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه في أول يوم يقرأ ورقة أيش المانع
، وهـذا موجـود   م خمسة عشـرة سـاعة  يصل الحد إلى أن يقرأ في اليواليوم الثالث إلى أن وفي على ذلك 
  .واألمر يسير على من يسره اهللا عليه، ومجرب

خـذ األمثلـة مـن     :وقتي مستغرق في مدرستي أو في وظيفتي، نقول أنا طالب، ،أنا موظف :قد يقول قائل
دوام من الثامنـة  مرحلة الجهاد، جهاد النفس، عنده سميها ي ن تجاوز المرحلة التيممالعلماء الموجودين اآلن، 

وقسط وورد يومي من القرآن يصل عند بعضهم إلى أن يقـرأ القـرآن فـي    وعنده نصيب ، إلى الثانية ظهراً
يعـود المرضـى، ويـزور    وبعد العشـاء،   قاء، وعنده ارتباطات ولوعنده درس بين المغرب والعشاءثالث، 

 عنده دوام من ثمانية إلـى ثنتـين   كيف .........أنا: ، قد يقول قائلويصل األرحامت، المقابر، ويجيب الدعوا
  . مرحلة المجاهدةلكن متى؟ بعد مجاوزة المرحلة، هذا موجود، نعم  ويفعل هذا؟

وأن يحملها على تحصيل العلم لتحمل شدائده، لكـن بالطريقـة التـي     ،فعلى طالب العلم أن يعزم على نفسه
   .دريج، ال يأتي دفعة واحدة؛ ألن الذي يأتي دفعة واحدة ال يلبث أن ينصرفشرحناها، بالت

  كيف يفهم الطالب؟
ـ   الكتابذكرناها، فإذا حفظ على الطريقة التي   مـن العلـوم   مالذي يريد حفظه، متن من المتون فـي أي عل

عشـرة،   ،سـطر ستة أ ،إذا حفظ القدر المحدد خمسة أسطرويحضر به درس من الدروس عند أحد المشايخ، 
  .والفهم ألنه ال بد من الحفظ ؟كيف يفهم هذا الدرس

يجتمع خمسة من الزمالء المتقاربين فـي   :، يقولوهي طريقة ممتازة ،طريقةذكر الشيخ عبد القادر بن بدران 
كل واحد إلى اآلخر فيشرح هذا المقدار قبل الرجوع إلـى   ......... ثمثم يقرأ كل واحد منهم ما حفظ، الفهم، 

لصواب ويتناقشون اثم يجتمعون فكل منهم يقرأ شرحه، يشرحه من تلقاء نفسه، على حسب فهمه هو، الشرح، 
وتصحح األخطاء، فإذا صححت األخطـاء قرأ الشرح من قبل أهل العلم، عندي الصواب معك إلى آخره، ثم ي 

  .مرة ثانيةال يمكن أن يعود الخطأ ال، هل تعود إلى الذهن مرة ثانية بعد هذه الطريقة؟ 
كثير من طالب العلم أنهم حفظوا في بداية الطلب وبعض ما حفظوه فيه خطأ في اللفـظ،   اإلشكال الذي يعانيه

حفـظ علـى   سمع ثم فظ في أول األمر من غير مراجعة ومن ذلك بعض األوراد واألذكار، كثير من الناس ح
ن الناس أذكـار الصـلوات   كثير مل، لكن لو كان التصحيح في وقته لسهويصعب تصحيحه بعد حين،  ،خطأ

، يخطي في الكثير حتـى مـن طـالب    أذكار االستفتاح أذكار الركوع، السجود يقرأه خطأ، وهو في صالته،
ثـم يسـتمر   ، وبعضهم يحفظ على تصحيف، يحفظ على لحنوبعضهم  م، لماذا؟ ألنهم حفظوا في السابق،العل
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ثم  ،اجتهاداً منهم ، وصححوا األخطاء بينهمواحد قرأ شرحه وقرؤوا، كلالثلة إذا اجتمع هؤالء  :الخطأ، أقول
مخدومـة، أمـا   ولذا يوصى باالهتمام بالكتـب ال  ومة،الكتب مشروحة مخدقرؤوا الشرح من قبل أهل العلم، 

وإن كان فيها خير  فال يوصى بها؛التي ليس لها شروح وال حواشي وال تدرس في البلد  ومةالكتب غير المخد
  .لتحصيلفي ا، لكن ما تكون أساس جعكبير، لكن ترا

، بل مـنهم  أهل العلمبها وأهتم في غاية األهمية  كافية ابن الحاجب ،قد يقول قائل مثالً يعني على سبيل المثال
أنـا ال أحتـاج ال إلـى     :لكن لو قال واحـد مثالً،  )الكافيجي(سب إليها من نذر نفسه عمره كله لتعليمها، ون

  .؟من يدرسها، وأشكل عليك شيء وجدي، وال ةأنا أحتاج إلى الكافياأللفية،  ر والوال القطاألجرومية 
، لكن حفظ وأسـاس  األخرىوال مانع من أن يراجع الكتب ومة، يعنى بالكتب المخدأن على طالب العلم  :أقول

  .ومة في بلدهن يعنى بالكتب المخدمتين يبني عليه، عليه أ
هم، وتداولوها وال يصـعب  بد والتي تداولها أهل العلم وذلولها لطالبعض الناس يترك الكتب المعروفة في البل

لكن قد يشـكل علـيهم شـيء ال     ...........، بل موجودة في بلدان أخرىعندنا إلى كتب ال تذكر ء،فيها شي
  .درون له حالًي

ثم بعد ذلك  ،ونظروا في الحواشي ،وقرؤوا الشرح من قبل أهل العلم ،فهؤالء الذين اجتمعوا وقرؤوا شروحهم
 للشـرح  ، ماذا بقي مما يستفاد من الشيخ بعدما ما صنعوه من حفظ وشرح وقراءةحضروا الدرس عند الشيخ

وفي الغالب أن الشيخ اطالعه على المسائل سواء ما عند الشيخ من زيادة،  ومناقشة، وقراءة للحاشية؟ يأخذون
مـع  مع اإلنصات يحضرون الدرس عند الشيخ بهذا، قهم فوالتعليم، ال شك أنه ي سعة اطالع أو من كثرةبكان 

، ثـم  الدرس قبل الحضـور يقرأ  ،ر الدرسالكبر والعجب؛ ألن بعض اإلخوان يحضوعدم اإلنصات واألدب، 
أن يفعل مثل هذا؟ الذي يغلب ، مثل هذا ما الدافع له ثم إذا جاء الشيخ بالمبتدأ سبقه بالخبر ،يحضر عند الشيخ

ال يفلـح  وهذه حقيقة مرة، زمالؤه أنه يفوقهم،  مطلع، وأن يعرف أن يعرف الشيخ أنه على الظن أنه من أجل
إال في الدرس، فمثل هـذا   عرف الكتابفال يال يفلح الطالب إذا اعتمد على الدرس فقط، وكذلك معها الطالب، 

علـى  مراجعـة،  و ين ال بد له من حفظ وفهم ومدارسـة العلم متقلَّ أن يفلح، وقد نص على ذلك أهل العلم، 
العـائق عـن    ،ة الكبرى، مجتنباً في ذلك اآلفالدرس ويسأل عما يشكل عليه الطريقة التي ذكرناها، ثم يحضر

ـ وأن ال يستحيي عن االستفهام عما يحتاج ،التحصيل وهي الكبر والعجب : ول مجاهـد ه وما ال يفهمه، ولذا يق
  ."وال مستكبر ال يتعلم العلم مستحي"

لم، وال يطلـب  طالباً بذلك المعرفة، ال يطلب بذلك التعـا قش الشيخ بكل أدب واحترام، ينافإذا حضر الدرس 
ثـم إذا  ب فحسـن،  عنها كغيره من الطال در أن الشيخ طرح بعض األسئلة فأجاببذلك تعجيل الشيخ، وإذا قُ

لـذي زاد  مـا ا  ؟ماذا فهمت من شرح الشيخ ؟ماذا حفظتوتناقشوا فيه، انتهى الدرس اجتمع هؤالء اإلخوة، 
  .اكرة العلمى آخره، هذه تسمى مذإل ؟عندك بعد درسنا

أنهـم   ، والمالحظ على كثير من الطالببإذن اهللا هو الذي ينفع، وهو الذي يبقىالعلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة 
خ أيضاً، يترك الكتـاب فـي   وال من الشي وبعضهم ال يستحي ال من زمالئهال يعرفون الكتاب إال في الدرس، 

  .قل أن يفلح -كما قرر أهل العلم-ليحضر به الدرس، ومثل هذا  الغدإلى  سجدالم
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، وال يفرط وال يكسل، وال يستكبر ، وعلى طالب العلم أن يعنى به، ويهتم بشأنهعانةماج إلى متين ويحت فالعلم
   .ة الجسمفالعلم ال يناله مستحيي وال مستكبر، كما أنه ال ينال براحعلى غيره، وال يستحيي من طلبه، 

  : سن التحصيل
من التمييز، وحينئـذ علـى    بدأ بطلب العلم بالنسبة للطفلمن التمييز، يويبدأ وسن التحصيل هو بداية الشباب، 

فكثيراً من الطـالب يطلـب   فوق ما يطيق، صغار العلم قبل كباره، وال يكلف الطالب يعلم مثل هذا  المعلم أن
ثم قرر لـه   ،اختبره -وهذا هو األصل في أهل العلم- هذا الشيخ ناصحاًفإذا كان من الشيخ يقرأ عليه كتاب، 

، يأتي طالب مبتدئ ويقـول  ومن المعلمين من ينظر إلى حاجته هووبهذا يستفيد الطالب، ما يناسبه من الكتب، 
 :ليريد أن يطلع عليـه فيقـو   أريد أن أقرأ عليك، الشيخ بحاجة إلى كتاب، هو بنفسه بحاجة إلى كتاب :للشيخ

أن يبـدأ الطالـب بمـا     ةحالنصي، بل ةلنصيحامصلحة الطالب، وهذا ليس من كذا، من غير نظرٍ إلى أحضر 
لـه كتـب تناسـب    فالطالب المبتدئ له كتب تناسب مستواه، والطالب المتوسط  ه،يحتاجه هو، وفيما يستطيع
 مـا قصـروا   له كتب، وأهل العلـم والعالم  ،والمتعلم له كتب ،أيضاً له كتب تناسبهمستواه، والطالب المنتهي 

المختصرات،  المستويات المذكورة، وسموها طبقات، فللطبقة األولىونظموا الكتب ورتبوها على حسب  بينوا
االختصار، وفي كل علم من العلوم ما يناسب هذه الطبقة، والمتوسطون  ةالطبقة األولى لهم المختصرات شديد

الطبقة الثالثـة لهـم   لمصنفة للمتوسطين ما يوجد في كتب المبتدئين، ، وفي هذه الكتب الهم كتب أرفع من هذه
وهي أرفع من كتب المتوسطين، وفي كتب هذه الطبقة من العلوم، وإن كانت الصياغة تختلـف   كتب تناسبهم

وقل مثل هـذا فـي كتـب الطبقـة     ، إدراك هؤالء، فيها من العلم ما في كتب المتوسطين والمبتدئينلتناسب 
كتاب مختصـر  لماذا نقرأ لماذا يكرر العلم؟  :يقول -ونحن في عصر السرعة-كثير من المتعلمين و الرابعة،

ثم نقرأ كتاب أوسع فيه جميـع مـا فـي الكتـاب     كتاب المختصر، الب أوسع منه فيه جميع اجداً، ثم نقرأ كت
العمدة علـى قـوٍل    ب تناسب طبقات المتعلمين،ألف كت الموفق بن قدامة: على سبيل المثال ؟المتوسط وهكذا

ما ال يوجـد فـي    ، المغني فيه المذاهب، لكن هل في العمدةالرواياتالكافي فيه  واحد، المقنع على روايتين،
 :بعض النـاس يقـول   ؟وهل في الكافي ما ال يوجد في المغني ؟في المقنع ما ال يوجد في الكافي وهل ؟المقنع

زادك فـي  لصغر وتكرر عليك مراراً هذا هو حفظته في اهذا ليس بعبث، العلم الذي  :هذا ضياع وقت، نقول
على ما حفظناه فـي المعاهـد العلميـة،    أن عمدتنا في العلم والتعليم  :عد عن الحقيقة إذا قلتأبالمستقبل، وال 

تخرج من الجامعة مثالً وقد درس في المعاهد العلمية، يعني مرور وهذا ويشهد به أيضاً كل من وصل  وأقول
  .المعاهد العلمية كليات الشرعية يعني ما هو بمثل مروره في أول التحصيل فيالعلم في ال

العلم يمر مثل طيف الخيال، ما لم يكن اإلنسان متعمد لبحث هذه المسـألة ومراجـع    أيضاً في المراحل التالية
أسسـت  نفتـرض مدرسـة   يعني  المتوسطفي القسم  ،، أما مجرد قراءة، تقرأ قراءةلها في كثير من المراجع

وللمتوسطين كذلك، يعني قراءتك للكتاب األول وقد  وجعلت للمبتدئين الكتب المناسبة لهم ،متين تأسيس علمي
 مراجعـة عليـه  ومع عناية شديدة بهذا الكتاب قراءتك للكتاب الثاني إن لم تكن  تصادفت القلب الخالي فتمكن

ولـذا ينـادي بعضـهم،    كتاب األول، وقل مثل هذا للمرحلة الثالثة والرابعة، تكون بحال مثل قراءة اللن  هانإف
زوائد الكتاب الثالث  ية زوائد هذا الكتاب على ما قرأناه سابقاً، وفي الثالثةلماذا ال نقرأ في المرحلة الثان: يقول
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الكبير، ونختصـر الوقـت    على ما قرأناه في الكتابين المتقدمين، وفي المرحلة الرابعة نقرأ زوائد هذا الكتاب
  ؟...إلخ الجهدو

في المرحلة الثانيـة قرأتهـا   تناسبك في الصغر،  من زاوية، أنت قرأت هذه المسألة العلم ال يثبت إال بالتكرار
في االستدالل لها وتعليلها، أيضاً كذلك زيد في توضيحها وزيد وبعبارة أعمق، في المرحلة الثالثة  بشكل أوسع

لكن فيهـا   البن قدامة هذه خالية من جميع الخالفات، ما في خالف وال في داخل المذهب، تصور مثالً العمدة
، أنت اآلن أخذت كتوسعت مدارك استدالل اعتمد في بناء المسألة على الدليل، وهذه ميزة العمدة، طيب الكافي

 مداركك فـي العلـوم   مفترض أنك تقرأ في كتاب فقه فقط، تقرأ في العلوم كلها، توسعت فمومن العلوم  جملة
، فـإذا  ع على روايتين وأنت بحاجة إلى هاتين الـروايتين فألف لك المقن بحيث صرت تستوعب أكثر من قول،

شروحه وحضرت به الدرس ورجح لك الشيخ إحدى الروايتين من خالل الـدليل،   قرأت هذا الكتاب وراجعت
توسـعت  يجمع جميع الروايات، كالكافي مثالً،  مثل هذا فيماتختلف قراءتك لهذا الكتاب والكتاب األول، وقل 

   .الطالب لما وصل إلى هذه المرحلة مدارك
ينـادي بعـدم تكـرار العلـم      وقل مثل هذا إذا وصل إلى مرحلة المغني وفيه المذاهب بأدلتها، فيخطئ مـن 

، البخاري نحن في عصر السرعة :باختصار الكتب، يقولعلى الزوائد، وقل مثل هذا فيمن يطالب  واالقتصار
البخـاري فـي   لسنا بحاجة إلى الثلثين، فبدالً من أن نقرأ حديث والبخاري بغير المكرر الثلث فقط،  )٧٥٠٠(

ال يا أخي، أنـت كيـف    :، نقولأشهر أو أربعة أشهر، ولسنا بحاجة إلى التكرارفي سنة، نقرأ البخاري بثالثة 
من أعظم وسائل التحصيل، ومـن  طالب العلم نفسه من قبل واختصار الكتب  ؟تعتمد أوالً على اختصار النفس

كيف؟ نأتي إلى صحيح البخاري الذي ينادي كثير من الناس باختصاره ألننا لسنا بحاجـة  أعظم المفاتيح للعلم، 
وهـو الحـديث، نحـن     ؟ضع علشان أيشويوجد الحديث في عشرين مو ،حدثنا حدثنا وتكرار :حدثنا قال لىإ

لألمـة بكاملهـا، وتفتـي    تنير الطريق أخي، أنت تؤهل نفسك إلى أن تكون عالم،  ال يا :نقول ؟المتن غرضنا
إن أردت أن تختصر فاختصر لنفسك، وليكن األصل هو ديـدنك،   ما يكفيك المختصر، ال يا أخي ،األمة بحق

فـي   لماذا ال نقرأ :، يقولالبخاريطب به من يطالب باختصار ال، لكن يخا ،وال يخاطب بهذا الطالب المبتدئ
ـ   :نقول ؟، الذي يهمنا اللفظ النبويمتن مسألة المسألة ،البخاريمختصر  ى كم يفوتك من علم باقتصـارك عل

  .، اختصر لنفسك إن أردتتختصراالم
ة التي ترجم بها ثم الترجمة التي تليها باب كذا، هذه الترجمكتاب كذا، الترجمة الكبرى، فتبدأ بالصحيح وتقرأ 

فإذا أتيت إلى الحديث فـي الموضـع   ، فقه أهل الحديث، يفقه السلفاله، وبه يتمثل هذا فقهعنده  منالبخاري 
من آثار موقوفة ومقطوعـة عـن الصـحابة    واطلعت على ما ساقه البخاري وقرأت ترجمة البخاري األول، 

ر من وجهـة  المختص ؟، كالم نفيس تستغني عنه وتقتصر على المختصراتالترجمة هذهوالتابعين في توضيح 
، فـإذا قـرأت   ت قد تكون بأمس الحاجة إلى مـا حـذف  رأى أنك لست بحاجة إال إلى ما ذكر، لكن أن رهنظ

ثم فهمت فقه السلف الذي دعم به البخاري فقهه، ثم أتيت إلى الحديث المرفوع  ،الترجمة وفهمت فقه البخاري
 لـم تلتـزم   هؤالء بكتـابٍ عليك  رليوفر لك الجهد إذا م وأنت بحاجة ماسة إلى معرفة رجال الصحيحه بسند

أن هؤالء الرواة مـن   لكن تعرف ؟ال سند أبي داود ما تدري هو صحيح وإالمصحته، أنت عندك حديث في 
الصحيح، مروا عليك وأنت تدرس صحيح البخاري، لكن لو اقتصرت على المختصر ما استفدت، إذا ما رواة 
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الحديث األول خرج فـي   ،وملحمد هللا الكتاب مخداوإلى أطرافه  ثم ذهبت أمسكت الحديث األول بهذه الطريقة
واستنباط البخاري من هـذا   ،شوف تراجم البخاري على هذا الحديثهذه المواضع، إلى  عرجتسبعة مواضع، 

هذا الفقه بفقه السلف  ها في هذه التراجم، ودعمدعمن الحديث فوائد كثيرة جداً، أو وهذا فقهه، استنبطالحديث، 
فـي  ر البخاري حديثاً بإسـناده ومتنـه   يكروأردفه بالحديث المرفوع، وال يمكن أن  ،ينمن الصحابة والتابع

ما فيهـا مـا كـرره    عشرين موضع فقط، يعني خمسة آالف أحاديث مكررة،  موضعين إال نادراً، يعني في
تنـه أو فـي   ، سواء كان في مئدةإال لفايث فال يكرر حد ةخاري بإسناده ما فيها إال عشرين فقط، وأما الباقيالب

حدثنا فـالن، طالـب    :وفي الموضع الثاني يقول ،عن فالن :فتجده أحياناً يقول، ألداءإسناده، ولو في صيغ ا
  .حقبكان يريد أن يكون طالب علم  إذا ،العلم بحاجة ماسة إلى معرفة هذه األمور

 سبعة واختصرت علـى اختصار البخاري على هذه الطريقة، أنت اآلن اطلعت على المواضع ال انتهيت من إذا
هذه من أعظم وسائل التحصيل، العلم يحتاج إلـى   بما حذفه المختصر كعلمك بما أثبت، أوفاها، وصار علمك

في البخاري وحده تحتاج إلى سنة، نعم تحتـاج  أن هذه الطريقة  :وحفر في القلوب، ال يقول طالب العلمعاناة م
ليس بكثير على البخاري أن يصـرف فيـه العمـر،     سنة؟فيه  يصرف أنإلى سنة، لكن كثير على البخاري 

  .فضالً عن سنة
إذا انتهيت من الحديث األول تأتي إلى الحديث الثاني، الحديث األول من وافق البخـاري علـى تخريجـه إذا    

واهللا اآلن أدرس البخاري إلى أن أنتهي منه وأرجع إلـى   :أردت أن تدرس الكتب الستة في آنٍ واحد، أو تقول
ألمر إليك، لكن إذا أردت أن تدرس الكتب الستة في آنٍ واحد وال تستكثر أن تصرف عليهـا خمـس   مسلم، ا

، والقرآن أيضاً يحتاج إلى شيء مـن المعانـاة لفهمـه    سنوات، والمسألة مفترضة فيه من ضمن حفظ القرآن
من أحاديـث وأقاويـل    ه، وما ورد في تفسيرهومراجعة التفاسير الموثوقة عليه، ومعرفة إعرابه وبيانوتدبره، 

  .يحتاج إلى معاناة، لكن نحن نمثل اآلن بالحديث سلف هذه األمة، القرآن
يأتي إلى مسلم، فما خرجه البخاري وعندي أن طالب العلم المتأهـل   -واألمر إليه-إذا درس البخاري وحده 

مواضـعه السـبعة،    يبدأ بالكتب الستة جميعاً، فإذا عرف الحديث األول في الصحيح وجمعه فـي لالختصار 
واقتصـر علـى   هذه التراجم، ل عومةدواختصر منها على أوفاها، وذكر التراجم كلها، وذكر أقاويل السلف الم

ينظر من وافق البخاري وخرج هذا الحديث كمسـلم  كمعرفته بما أثبت وأبقى، أوفى المتون، وعرف ما حذف 
، ويشير إلى ذلك في صحيح مسلم إلـى أن هـذا   كما صنعه في البخاري مثالً، ويصنع بهذا الحديث عند مسلم

ها إلـى مـا   يضيفالحديث تمت دراسته، ويأخذ من الزوائد، زوائد العلم النبوي علم الحديث في صحيح مسلم و
كـذا،   زاد مسلم كذا، في األسانيد كذا، في المتون كذا، في صـيغ األداء  :دونه في مختصره للبخاري، ويقول

ألن مسلم ما ترجم الكتاب، وهذا من أفضل الطرق التي يدرس بها علم الحديث  ترجم عليه شراح مسلم بكذا؛
ويفعل به ويصنع معه نظيـر مـا    ،حتى يستوعب البخاري ومسلم، ثم ينظر فيمن وافقهما من أصحاب السنن

، فيـه  مـثالً  وال ينتهي من الكتب الستة بهذه الطريقة، إال وعنده كتاب في عشرة مجلداتصنعه بالصحيحين، 
  .في قلبهالعلم  رالكتب الستة بكاملها، من غير تكرار بطريقته هو، وبالمعاناة يرتقي العلم وينحف

   ....أما مرور الكرام مجرد قراءة سريعة أو اعتماد على مختصرات آخرين
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مختصراته في باب مـن أبـواب    فليقارن بين صحيح البخاري وبين من أراد أن يعرف حقيقة ما أقول :أقول
يشـتمل علـى   من الصحيح  واالعتصام وغيرها، يجد هذا الكتاب الفتن والرقاقخيرة من الصحيح، الدين األ

مائتين حديث مثالً بمائة وخمسين ترجمة هي فقه البخاري واستنباط البخاري، ويجد من اآلثار الموقوفة علـى  
قط أو سـتة أو سـبعة أو   بينما لو رجع إلى المختصر وجد خمسة أحاديث فالشيء الكثير، الصحابة والتابعين 

تصـر لنفسـه بهـذه    ؟ كـون الطالـب يخ  .......فكيف يعتمد على كتب هذهعشرة بدون آثار وبدون تراجم، 
الطريقـة  ، اتشـر مـر  قراءة الكتاب ع عناب هذه الطريقة الكتاب بكامله وهو عن قراءة الكت ......الطريقة

ال أنفع لطالب  من أنواع التصنيف، لكنوهو نوع يسلكه أهل العلم، ويقررون فيه العلوم، واالختصار مجربة، 
مـثالً  كيف يفهم طالـب العلـم   لتحصيل العلم، ختصر نعم لطالب العلم أن يالعلم الرجوع إلى الكتب األصل، 

ثي على الركب أمـام  حضور الدروس أمر ال بد منه، والجيعني مع حضور الدروس،  النحو أو أصول الفقه؟
   .المقرر عند أهل العلم أن من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه الشيوخ أمر ال بد منه، ولذا

إلى هذا الكتاب الذي يشرحه الشـيخ وتحفـظ   وتحضر فيه درس، تأتي  تدرس علم األصول مثالًإذا أردت أن 
مختصـر   افترض أن الدرس فـي ثم بعد ذلك تعمد إلى شرحه فتختصر،  منه المقدار الذي يريد الشيخ شرحه

كيـف   :لكن قد يقول قائـل صول وأمتعها، ، وهما من أمتن كتب األالتحريروضة للطوفي، أو في مختصر الر
تأتي إلى الكتاب مختصر فهم وتجد المتعة، ااقرأ و :نقول ؟وفيه من التعقيد ما فيه ماتعالتحرير يكون مختصر 

ات الكتاب بما يقرب من ستمائة وسبعمائة صفحة، صفحصفحات كل مجلد التحرير مشروح بأربعة مجلدات، 
وانتقيت وقرأت الشرح، هو خمسة أسطر مثالً، وثالثة آالف صفحة، أنت إذا قررت القدر الذي يشرحه الشيخ 

، ثم الـدرس الثـاني   خمسة أسطر يمكن أن تشرحها في صفحةالعبارة، ويفك لك من هذا الشرح ما يحل لك 
نصـف   قـدر لكتاب وإذا عندك شرح لمختصر التحرير ، إذا انتهيت من اوالثالث والرابع والخامس إلى آخره

كيـف  لم تتركه من دون فهـم،  ه من العلم تحذفك ما وأنت تقرأ في هذا المختصر تذكر ما حذفته؛ ألن مجلد،
 ؛ ألنك لو تركته من غير فهـم ك عنه بعد فهمهءيعني إثباتك له بعد فهمه واستغنا ؟تستغني عنه وأنت ما فهمته

فقـد   مس إليه الحاجة، فإذا انتهيت من هذا الكتاب على هذه الطريقة مع حضور الدرسيكون من أشد ما ت لقد
  .نقش الكتاب في قلبك

ـ      وقل مثل هذا في العلوم ،وقل مثل هذا في مختصر الروضة ائل األخـرى، فاالختصـار وسـيلة مـن وس
  .التحصيل، ومفتاح من مفاتيحه
أن  -جل وعـال -الذين نسأل اهللا يفعله بعض األخوة أنه يتعارض مع ما  :وقال بعض الناس سمع هذا الكالم

، هـم  ويقتصرون علـى مختصـراتهم  ون السنة، حفظالذين ي ،وأجر من عمل بها ،م أجر هذه السنةيكتب له
أبداً،  ،ال ،التي تذكر فيها استدراك أو قدح إن طريقتك :يقولويقرؤونها الطالب ويحفظونهم، يحفظونهم إياها، 

لكن اإلشكال فـيمن أراد أن يقـرأ   ، هذا يعينه على الطريقة التي ذكرتحفظ بأقصر مدة من حفظ وأراد أن ي
ثـم  تكـرار،  البخاري من دون فأنت تقرأ على الطريقة التي ذكروها،  ،المختصرات وال يرجع إلى المطوالت

متين تبني  أساسداود وهكذا، هذه الطريقة إذا حفظت على طريقتهم وهديهم فعندك أبي جوائد مسلم ثم جوائد 
 ضـمنها  عليه هذا العلم العظيم، وال يغنيك هذا عن الطريقة التي شرحتها، كما أن الطريقة التي شرحتها فـي 
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 وطريقتك التي شرحناها قد تطول بـك إال أنهم يريدون ذلك في أقل، في أقصر مدة، حفظ ما يريدون حفظه، 
   .لكن مع ذلك ال بد لطالب العلم منها المدة

لب العلم على الجادة المشـروحة عنـد أهـل العلـم     اد أن يكون طوال باألخرى يفعل بها هكذا، العلوم يضاً أ
أما الذي يحاول أن يجدد أو يبتكر وهو ما زال بمرحلة الطلب مثل هذا يتخـبط، العلمـاء   قة لديهم، والمطرو

، وتأخذ العلم عـن  ادةفأنت تقرأ على الجسنوا هذه الطرق وهذه الطبقات التي نظموها، والكتب التي رتبوها، 
  .فانظر عمن تأخذ دينك أهله؛ ألنه دين

ألنـه مـن أقـرب الطـرق     ؛ ألن العلم -جل وعال-الص هللا وال بد أن يكون علمك وهو دين مقروناً باإلخ
أو شخص يريد أن يمسك العصا من  ف حلمزلة قدم، وليس فيه نصأيضاً هو  -جل وعال-الموصلة إلى اهللا 

فـال بـد مـن    أو تكون أول من تسعر به النـار يـوم القيامـة،     ،كون ممن رفع درجةإما أن تال،  ،منتصفه
   .اإلخالص

، ال سيما ما يتعلق بآفات القلب، كالعجب، بعض الطالب يهبه اهللا وليحذر طالب العلم من العوائق والصوارف
وهو ال يحتاج إلـى   ،، وزمالئه يطلبون من الشيخ اإلعادةقبل زمالئهيفهم بحيث حافظة أو فهم  -جل وعال-

  .ومزدرياً إلخوانه ،معجباً بنفسهويتبسم  ذلك، ثم يتلفت
ــب م  ــذره إن العج ــب فاح ــرجوالعج   أعمــال صــاحبه فــي ســيله العــرم           فٌت

  

   .، الكبر من أعظم الصوارف عن تحصيل العلم الشرعيكذلك الكبر
 :في العلم والتعلـيم  رسالة لهيقول في عبيد اهللا السقاف مفتي حضرموت توفي قبل نصف قرن،  وهاهنا طرفة

؟ ليسـت  يقول هذه عصبية -وحاشاه من ذلك- بالكبر قرأت في بعض الكتب ممن يلمز شيخ اإلسالم بن تيمية
ما هو من المغرمين بشيخ اإلسالم أو المعجبين به إعجاباً تاماً، إنمـا   -عبيد اهللا السقاف-ألن الرجل عصبية، 

ورحمة اهللا علـى الجميـع،    ،يء من المخالفة لما يقرره شيخ اإلسالميرجى له خير كبير، لكن في عنده ش هو
ه وأسلة بنانه وهو عنده شـيء  وأن يكون القرآن على طرف لسانيستحيل أن يجتمع مثل هذا العلم  :لكن يقول

فـال يـتعلم    ]افسورة األعر) ١٤٦([ }سَأصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون{:يقول -جل وعال-من الكبر، واهللا 
  .، يبدأ بالعلم األهم فالمهمالعلم مستحيي ومستكبر

ــه    ــدأ لتدركــ ــم ابــ ــالمهم المهــ ــاتهم         وبــ ــنص واآلراء فــ ــدم الــ   وقــ
  

   .لذي يليهال بد أن تبدأ بالمهم واألهم ثم ا
، -عليه الصـالة والسـالم  -وبالمناسبة هناك قصيدة في الوصية بالعلم وطلبه، والوصية بكتاب اهللا وسنة نبيه 

رحمة -حافظ ابن أحمد الحكمي لشيخ هي لذكر أو كبير ذكر بين طالب العلم ولها  غفوٌل عنها ال أرىوهي م
وهذا من أبدع ما نظم في هذا البـاب، علـى   " القصيدة الميمية في الوصايا واآلداب العلمية" أسماها -عليهاهللا 

  .طالب العلم أن يعنى بها
والعقيدة من ، -عليه الصالة والسالم-كتاب اهللا وسنة نبيه ب الدرجة األولىب أيضاً يعنى بالعلوم األخرى، يعنى

ممن سلك المسلك الصحيح، وانتهج نهج السلف الصالح، وأيضاً الفقه وما يخدم ذلك مـن   ها ومن أهلهانمضا
ـ  ،المفاتيح التي يسمونها علوم اآللة علـم   نكعلم العربية بفروعه العشرة، وال يكفي أن يتعلم الطالب شيء م

علوم  ،أصول الفقه ،التفسير وقواعد ،رآنمل العلوم األخرى، كما هو الشائع اآلن بفروعه، علوم القالنحو ويه



 ١٢

وهنـاك أشـرطة   وأيضاً الكتب األخرى، بقراءة كتب التواريخ واألدب، ويعتبر  أيضاً يستجم ويستفيد ،الحديث
سـة أشـرطة   فـي خم " يبني طالب العلم مكتبته كيف"في ذكر هذه الكتب في العلوم التي أشرنا إليها، سميت 

  .اختصار شديد وفيه ،موجودة في األسواق
  .أكثر من ذلك، وأظن الوقت قرب من البسط مسألة تحتملالو

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  خذ؟هل يأخذ المبتدئ بالتفسير تفسير الجاللين أم ماذا يأ: يقول

مبارك، واسـمه  فيصل آل ذكرنا في مناسبات كثيرة وفي األشرطة التي ذكرناها أن المبتدئ يبدأ بتفسير الشيخ 
، ثم بعد ذلك يقرأ فـي تفسـير   -رحمه اهللا-بتفسير الشيخ ابن سعدي  ثنيثم ي" توفيق الرحمن بدروس القرآن"

تفسير متين، يصلح ألن يدرس في المسـاجد   العقدية ما فيه، وهو ؛ ألن فيه من المخالفاتعلى حذر الجاللين
  .من مالحظات يهمع بيان ما عل ،ويمرن عليه طالب العلم

  أو بأي متن؟ن في لم أو أن يبدأ بالمتون ففي أي عماذا تنصح فيمن حفظ القرآن وأراد أ
إمـا أن   :لـو ال يخ ؛السنية هذه المرتبة العلية -جل وعال-ه اهللا ومنحه اهللا رزقمن حفظ القرآن وضمن ذلك، 

يقرأ فـي أكثـر   بعض الطالب يناسبه أن تناسب كثير من المتعلمين، وهذه ممن يحتمل التعدد والتنويع، يكون 
والزم علـم   ،اقرأ في علم واحد :لو قيل له شتت ذهنه، وهو مع ذلك أيضاً ملولواحد؛ ألنه ال ي آنٍمن فن في 

ذا إذا كان ال يشتت في تنويع العلوم مثل هـذا ينصـح   فمثل ه ثم انتقل إلى غيره يمل، ،إلى أن تنتهيالحديث 
يقرأ أكثر من هذا أنه في ساعة واحدة وفي مجلس واحد  ليس معنىأكثر من فن في آنٍ واحد،  بأن يقرأ العلوم

  .، ثم بعد صالة العصر ثالث، وهكذافن، يخصص مثالً أول النهار لفن، ثم يليه فلن، ثم بعد صالة الظهر فن
هذا، إذا قرأ في أكثر من كتاب تشتت، وعنده صبر وجلد على أن يمسك الكتـاب  مثل يحتمل بعض الناس ال 

ومـنهم   ،منهم الملول فالناس يتفاوتون الزم علم واحد،: يقال لهمثل هذا بالطريقة التي ذكرناها إلى أن ينتهي 
  .ما يناسبه وكٌل يسلك ،وبءوالدالصبور 

إذا اشتغلنا بدروس المساجد انشغلنا عن دروس الجامعـة،  قة نحن طالب جامعة من خارج هذه المنط: يقول
، فكيف نجمع بينهما؟ أم أن األفضـل أن نكتفـي   وإذا اشتغلنا بدروس الجامعة انشغلنا عن دروس المساجد

  بدروس الجامعة؟
إما أن تكون جامعة شرعية فدروسها تخدم دروس المسـجد، ودروس المسـجد تخـدم     لوتخة ال هذه الجامع
أما إذا كانت الكليات غير شـرعية   جد،وال يتميز في الجامعات في الكليات الشرعية إال طالب المسا دروسها،

إن -مثل هذا يعنى بما هو بصدده، وهو مأجور عن ذلك الدنيا مثالً من طب أو هندسة أو غيرهما، من علوم 
لفت في أمثاله باألساليب المبسـطة؛  بالنية الصالحة، ومع ذلك يقرأ ما يناسبه من الكتب التي أ -الىشاء اهللا تع

أن الكتاب كلما كانت عبارته أدق وأصـعب   :وإذا قلتألن طالب العلم لهم أساليب يمرن عليها طالب العلم، 
على هذه الكتب، يعنـي   ال بد أن يمرنواالشرعي العلم طالب هؤالء وأعمق كان تأثيره في طالب العلم أقوى، 

درسوا مؤلفاتكم كما وجد في بعـض الـدورات،    :وأقول لهؤالء المشايخ ،ال أقيم دورة علمية وأحضر مشايخ
على جاللتهم وعلى عظم قدرهم ونفع مؤلفاتهم، مؤلفاتهم ألفت بأسلوب مناسـب لهـم،   مؤلفات هؤالء المشايخ 

العلم على الكتب التي ألفت لهـم،   لكن مرن طالبيعني هو جالس يشرب الشاي يقرأ هذه الكتب وهو مرتاح، 
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ن طالب العلم قد تأهل لفهم ما فوقه، وليكون طالب العلم إذا انفرد في بلد من البلدان ليس عنده من يسأله ليكو
يستطيع بنفسه أن يحل اإلشكاالت، وعلى كل حال ألف كتب بأسلوب العصر تناسب طالب وال يحل له إشكال 

  .يالعلم غير الشرع
تعالى، وهل حفظ األسانيد مهم فـي هـذا   فظ كتاب اهللا ما رأيك بالدورات التي تقام لحفظ الصحيحين بعد ح

  بعد حفظها في الكتب؟ الوقت
وكان الناس على يأس تام  ،ال شك أنه فتحعلى كل حال حفظ أو حضور الدورات التي يحفظ فيها كتب السنة 

علـى   من يتطـاول عضهم أنه بدأ بحفظ زوائد البيهقي، ويذكر ب إلى أن سنت هذه السنة،من حفظ هذه الكتب 
قرأ األربعين يعني الجادة عندهم يالمستدرك أو غيرهما من الكتب، ءة البيهقي قبل وجود هذه الدورات، أو قرا

قراءة سرد، فوجدنا من يحفـظ وهللا   ....تقى، وتقرأ كتب السنة الكتب الستةالمن ........وإذا  والعمدة والبلوغ
ضـمنا أن  طبيق الذي ذكرناه، فإذا اجتمع هذا وهـذا،  الحمد، فحضور هذه الدورات في غاية األهمية، مع الت

وهـو   ،بالشرط الـذي ذكرنـا   -إن شاء اهللا تعالى-هناك من طالب العلم من سار على الدرب الذي يوصله 
   .-جل وعال-اإلخالص هللا 

فالعلم  ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ -جل وعال-تحصيل العلم تقوى اهللا  ومن أعظم وسائل
هـذا ال  وال يحقق هذا الشرط فـي نفسـه    -جل وعال-بالعمل من أعظم وسائل تحصيله، والذي ال يتقي اهللا 
شاء أم أبى، وإن قـال النـاس إنـه    فإن هذا ليس بعلم، يحصل علم، ولو جمع من المسائل واألحكام ما جمع، 

علـى   -جل وعـال -العلماء استشهدهم اهللا عدوله، خلف  من كل، يحمل هذا العلم تقوىالعالم، فال علم إال ب
ألعظم مشهود له، وهو ليس بأهل ولـيس بكـفء    فكيف يكون من يتصدى ألعظم شهادة، وألوهيتهوحدانيته 

  .هذا جاهل وليس بعالم ؟ب النواهيويرتك ،يخالف األوامر
ِإنَّما يخْشَى اللَّه من عباده {ريح ص في اآليةوالحصر ليس بعلم،  -جل وعال-الخشية هللا  العلم الذي ال يورث

) ١٧([ }ِإنَّما التَّوبةُ علَى اللّه ِللَّذين يعملُون السوء بِجهالَة{:-جل وعال-وفي قوله  ]سورة فاطر) ٢٨([ }الْعلَماء
و عـرف الحكـم أن هـذا    ول ؟بالجهال الذين ال يعرفون األحكام هل معنى هذا أن التوبة خاصة ]سورة النساء

  .هو جاهلفجاهل، كل من عصى اهللا  حالل وحرام وارتكبه فهو
وتثبيتـه، فعلينـا أن   من أعظم ما يعين على تحصيله الشريف وهو العلم، وهي  فللوصحقق قوى هي المفالت

  .وأن كون أسوة وقدوة في أفعالنا وأقوالنا ،نعمل بما نعلم، وعلينا أن نطبق
 -مـن اإلمـارات  - إلى منصب وكيلة مدرسة، فانتقلت لمدرسة للمرحلة التأسيسـية لقد ترقيت : هذه تقول

وتحية العلم لكونها مدرسة أطفال في الروضة؟ وكـذلك ألن فيهـا   في الطابور وجدت فيها موسيقى  :تقول
  أفعل فأنا مجبورة؟ فماذا، مجبورين فيه من الوزارةوهذا أمر  ،حصة ثالثة أساسية للموسيقى

، وأنت تعلمـين  ؛ ألن الموسيقى المحتمل عند أهل العلم أنها محرمةاألمر يوجد فيها هذادرسة ال انتقلي إلى م
  .هوما عند اهللا ال يناُل بسخط، -جل وعال-تريدين ما عند اهللا  ،الخير وتقصدين الخير
  الصالة؟الدعاء بعد ما حكم : سائل من ليبيا يقول

ه ما قبل السالم، وهو مظنة إجابة، والدعاء والمراد بالمكتوبة، الدعاء بعد الصالة  جابةن اإلأن من مضاجاء 
  .يتخذ ديدن وعادةال بأس به ما لم أحياناً بعد السالم 
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   ومراجعة القرآن الكريم؟، العلم بين حفظ المتون ومراجعتهاكيف يجمع طالب 
ال  -جل وعـال -كتاب اهللا  منوأن يجعل له ورد  ال حل إال بهذه الطريقة، ال بد أن يجمع بين مراجعة القرآن

وإن لم يتيسر له وقت  ،إن تسير له وقت قرأ؛ ألن الذي يقرأ على التيسير والتسهيل يفرط به سفراً وال حضراً
  . يقرألم يقرأ، مثل هذا لن 

ـ حضر قبل اإلقامة أخذ المصحف وقرأ، هذا لن يقرأإن  بعض الناس يترك قراءة القرآن أن يجعـل   د، وال ب
القرآن بسبع، اقرأ القرآن بسبع، وهذا تنفيذ هذا األمـر ال يكلـف    وقت كافي، جاء األمر بقراءةويفرغ للقرآن 
بعد صالة الصبح منتظراً انتشار الشمس في كل يوم وتقرأ القرآن في سبع، وهذا لن يعوقك عن شيئاً، فاجلس 

  .وال من أمور الدنيا ،أمور الدين ال منأمر من األمور 
  ؟هبر الطالب شيخهل يجوز أن يخت: يقول

وينفعـه،  أنه يفيـده   يقصد من الشيوخ من يغلب على ظنهالطالب عليه أن  :أوالً! ؟هكيف يختبر الطالب شيخ
هـل   ؟فكونه يختبر الشيخ، بأي شـيء يختبـره   أما الطالب ، وسؤال األعالم،ويكفي في مثل هذا االستفاضة

هذا مثـل   ؟يصلح ليؤخذ عنه العلم أو ال يصلح ليقرر هل وصل إلى مرحلة أن يختبر ما عند الشيخ من العلم
بنفسه إلى معرفة األعلم، وإنمـا يكتفـى بمثـل هـذا     باالقتداء باألعلم حقيقة، لن يصل العامي تكليف العامي 

فَاسَألُواْ َأهـَل  {:-جل وعال-بتقليده يسأله امتثاالً لقوله  تبرأ الذمة استفاض بين الناس أن فالنباالستفاضة، إذا 
  .]سورة األنبياء) ٧([ }كْرِ ِإن كُنتُم الَ تَعلَمونالذِّ

  ؟دون ضم يوم عليه إذا كان عاشوراء يوم السبت أو الجمعة هل يجوز إفراده بالصيام: يقول
، إما أن يصام وحده وهو أدنى المراتب، أو يضم إليـه يـوم   أهل العلم يقررون أن صيام عاشوراء له مراتب

وعلـى   ك أنه يصوم يوم قبله ويوم بعده،أكمل من ذل :مرتبة الثانية، ومنهم من يقوللقبله أو يوم بعده، وهذه ا
  .ال محالةذلك كل حال من صام الخميس والجمعة والسبت أدرك 

  .نعيوصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
   .واهللا تعالى أعلم ،اشكر اهللا لفضيلة الشيخ، ونسأل اهللا أن ينفعنا بما سمعن

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد


